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I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

 

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)                     
(doar un răspuns corect) 

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. A făcut bine că a avut de gând să zidească o Casă Numelui Său, i-a zis Domnul lui David. 

2.  Iehu a zis: „Vestiți o sărbătoare în cinstea lui Baal!” 

3. Văzând că fiul ei a murit, Atalia a omorât pe toți cei de neam împărătesc. 

4. Ben-Hadad, împăratul Siriei era bolnav, și a trimis să întrebe pe dumnezeul Ecronului dacă se va 
tămădui de boala lui. 

5. Pavel a spus că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. 

1. Cine a fost tatăl împăratului Ela? 
    
      a. Asa 

       b. Zimri 

       c. Baeșa 

 

2.  Unde a domnit Ahab peste Israel? 
   
      a. în Samaria 

      b. în Tirța 

       c. în Ierusalim 

 

3.    În ce cetate a fost rănit împăratul Ioram de sirieni? 
   
       a. în Rama 

       b. în Tirța 

     c. în Izreel 

 

4. Cine a aruncat-o pe Izabela de la fereastră? 
   
     a. Iehu 

     b. doi sau trei dregători 

      c. niște oameni 

 

5.  Pavel a spus că el (și ceilalți frați) nu dau nimănui nici un prilej de poticnire, pentru ca __ lor să nu fie 
defăimată. 

   
       a. credința 

      b. slujba 

      
 
 

c. propovăduirea 
 

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați; 2 Corinteni 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Dumnezeu i-a dat lui Solomon cunoștințe multe ca: (3 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Ce aduceau lui Solomon, la fiecare trei ani, corăbiile din Tars? (marca Tars) (5 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Numiţi împăratul regiunii Ţoba. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Ieroboam i-a zis nevestei lui să îi ducă prorocului __ următoarele: __ pâini, __ şi un vas cu __ 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Prin cine a fost propovăduit Fiul lui Dumnezeu în mijlocul fraților corinteni? Scrieți numele. 

________________________________________________________________________________ 

  

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)                                 
           (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 
 

1. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la Omri? 
 
 a. a domnit peste Israel 12 ani, la Tirța 
 b. a făcut ce este bine înaintea Domnului 
 c. după ce a murit, a fost îngropat la Tirța 
 
2. Ieroboam a zis în inima sa: „Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în Casa 

Domnului __” 
 
 a. „va trebui să fac doi viței de aur pe care să-i așez în Ierusalim” 
 b. „inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam” 
 c. „mă vor omorî” 
 
3. Pavel a spus: „În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, __” 
 
 a. în răscoale 
 b. prin bunătate 
 c. în slavă 
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1. Ilie a. turnul lui Izreel 

2. caraula b. unul din locuitorii Galaadului 

3. Naaman c. căpetenia oștirii lui Israel 

4. Abner d. căpetenia oştirii împăratului Siriei 

5. Amasa e. căpetenia oștirii lui Iuda 

Seriozitate și Pasiune 
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